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Program:
Milé dÓmy, vÓŽení pÓnové,

dovolte mi tenio VÓnoční koncert VysokoškoÍského uměleckého souboru UK uvést
trochu osobně. Le1os v zÓ í to bylo deset let. co mi bylo svě eno umělecké vedení
VUSu. KdyŽ jsem tok o tom p emyšIel, nopodlo mě, Že deset let, to uŽ je v dnešní
době slušn délko ino monŽelství''. A to p irovn ní není Úplně od věci. Zo tu dobu
jsme spolu s VUSem proŽíli ,,spoustu krÓsn ch momentrj" (joko v koŽdém monŽel-
ství). K těm deseli leiŮm pot ly somoz ejmě i chvíle méně p qemné (ioko v koŽdém
monŽelství), ole ty se společně snoŽíme odsunout někom do niŽších poter nošeho
vědomí fioko v koŽdém monŽelství). No hodnocení této společně strÓvené epochy
(o myslím, Že v OÍiletém Životě sboru mŮŽeme 10 let jiŽ směle nozvot epochou)
nejsem jo jis1ě kompetentní, nicméně moc rÓd bych no 1omto místě poděkovol
VÓm, nošim posluchoč m. Zo Voši neutucho'iící věrnost. A dovolte mi vyslovit p Óní,
obychom se v budoucnu potkÓvoli čostěji o nejen no nošem jiŽ trodičním VÓnoč-
ním koncertu.

Progrom dnešního večero je podobně joko loni sestoven ze sklodeb sklodotelr]. u
nichŽ si pfrpomín me kulo1 , či prilkuloto jubileo. Letos jsou to jméno notolík znÓm
o popul rní. Že p ipomín ní je]ich Životopisri o sklodeb by pro vzděloné publikum
jis1ě bylo nošením d íví do leso' RÓd bych Íedy obrotil Voši pozornost k činnosti
Vysokoškolského uměleckého souboru, jenŽ je po odotelem o goronÍem dnešního
veČero, presněji k tomu, co jsme ve sboru podnikli o dokÓzoli v minulé sez ně.

Myslím, Že nebudu prehÓnět. kdyŽ nopíšu, Že jsme byli velmi pilní. V sezoně 2008-
2oo9 (je7 vnošem sboru neslo po odové Číslo l)tvo i|y hlovní nÓpln noší Činnosti
čtyri koncerty cyklu ,,Pocto tvŮrc m'', jehoŽ po odo1elem bylo Česko filhormonie.
Šlo o čtyri večery postupně věnovoné vyznomnym českrim sklodotelŮm 20. stolelí,
kterÍ v této sez ně slovili v17ročí. o u nichŽ sborovÓ tvorbo hrÓlo zÓsodní roli. Nepro-
fesion lní sborovÓ těleso z cele Česke republíky, kterÓ vybrol duchovní otec toho
cyklu prof' Miroslov Košler. tok postupně oslovílo no v;7sosl dŮstojnym zpŮsobem
Zdenko LukÓše, Antoníno Tučopského' Petro Ebeno. Bohuslovo Mortin o Josefc;
Bohuslovo Foerslero. Pro nÓs bylo velk čes1, Že jsme byli joko jeden ze dvou sborŮ
p izvÓni ke všem koncer1Ům tohoto cyklu o ze všech pěveckych sborŮ 'isme se no
tom1o cyklu podíleli nejvě1ším počtem proveden17ch děl (celkem 20 sklodeb).
Mimo tohoto ,,milníku v dějinoch českého neprofesionÓlního sborového hnu1í".jsme
se Úspěšně zÚčoslnili Fes1ivoIu Foersterovy Osenice, jenŽ se letos konol v r mci
festivolu ProŽské joro (po České filhormonii tedy dolší velmi renomovony porodo-
leI..')' VzÓvěru sez ny jsme se pok opět po čose vydoli změ it síly s jin mi pěvec-
kymi sbory o to hned no dvě souÍěŽní klÓní, k1er se konolo v romci jediného ví-
kendu. No MezinÓrodním feslivolu Bohuslovo MorJin v Pordubicích jsme dvokr t

získoli zloté pÓsmo (v jednotlivrich kotegoriích jsme obsodili 2. o 4. místo ze l4 sborťl
r zného hlosového obsození, pričemŽ vítězem obou kotegorií se sŤol krÓlovéhro-
decky dětsk1i sbor Jitro) o no Fes1ivolu sborového uměni v Jihlově jsme získoli 1iÍul

obsolutního vítěze spolu se zvl štní cenou Bohuslovo MortinŮ (zo provedení modri-
golu ,,Chceme my 5e, chceme"). Tyto očividné Úspěchy nÓs povzbudily do dolší
činnosli o Íok se od nÓs v blízké Či vzdÓlenější budoucnosti jistě dočkÓte dolších
zojímovrich projektŮ.

A u nich se s V mi těším no shledonou!

Zo cel17 VUs UK Vom rodosÍné V noce p eje

Georg Friedrich Hondel (1 85-17s9)

Coronolion Anlhem No. I ,,Zodok, the Priest"

Felix Mendelssohn-BorŤholdy (]8O9-l B47)

DreiSplÚche. op. 79
lm Advent
Am WeíhnochÍsÍoge
Am NeujohrsÍoge

Felix Mendelssohn-Bortholdy
Te Deum loudomus

Anlon Bruckner (I824-189 
)

Christus Íoclus est, WAB l l

Felix Mendelssohn-Bortholdy
Richte mich. Gotl (Ps.43), op.78/2

+++
Fronz .loseph Hoydn {1732-tlo9}

Mše č. l 1, d_moll ,,Nelsonmesse"
Kyríe
Gloria

Glorict in exce/sis Deo
Qui to//is peccoÍo mundí
Quoniom Íu so/us SoncÍus

Credo
Credo Ín unum Deum
EÍ incornoÍus est
Et resurrexit

SoncÍus
BenedicÍus
Agnus Dei - Dono nobts pocem

Jano Bínov Koucká - sopr n
Ellško Weissov - alt
Josef Zedník - Íenor
Jan Mor vek - bos

Ko mor ní orcheslr Come r cto Caroli na
Vys okoškols k u m ěI e c k s o u b or U niv e rzily Ka rI ovy

ídí Jií Petrdlík a Jakub Zichq Jokub Zicho


